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höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Lärandemål
Delkurs 1- Arbetsvetenskaplig introduktion 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- redovisa grundläggande kunskaper om vad vetenskap och arbetsvetenskap är och
- redogöra för och diskutera centrala och grundläggande begrepp inom det arbetsvetenskapliga och
vetenskapsteoretiska fältet.
Delkurs 2 - Människan i arbete och arbetets former 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
- redogöra övergripande för förändringar som skett inom arbete och samhällsutveckling under 1900-talet,
- redogöra övergripande för hur arbetsliv och familjeliv är relaterade till varandra,

- redogöra övergripande för segregationsproblematiken gällande klass, kön och etnicitet och
- redogöra övergripande för och diskutera det moderna arbetslivets konsekvenser för individen.
Delkurs 3 - Arbetsvetenskaplig metod 7,5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redovisa grundläggande kunskaper i utrednings- och forskningsmetodik med särskild relevans för
arbetslivsproblem,
- redogöra övergripande för den vetenskapliga forskningsprocessen och vad som kännetecknar
vetenskapliga texter,
- granska arbetsvetenskapliga texter,
- formulera ett arbetsvetenskapligt problem,
- redogöra för skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar,
- tillämpa olika metoder för datainsamling och
- planera en arbetsvetenskaplig undersökning och motivera val av datainsamlingsmetod.
Delkurs 4 - Organisation och ledning 7,5 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redovisa grundläggande kunskaper i organisationsteori och organisationsteorins utveckling,
- redogöra för olika organisationsteoretiska perspektiv och
- redogöra för olika perspektiv på verksamhetsledning och andra centrala dimensioner av organisering
och diskutera deras konsekvenser
för både individen och verksamheten.
Innehåll
Kursen innehåller följande delkurser:
Innehåll, delkurs 1 - Arbetsvetenskaplig introduktion 7,5 hp
Delkursen omfattar introducerande studier av det moderna arbetslivet, hur det organiseras och vilka
konsekvenser detta får för olika kategorier av individer i samhället. Därutöver sker introducerande studier
av kunskap och lärande inom såväl akademin som arbetslivet, liksom studier av grundläggande
vetenskapsteori. Vikt läggs vid att presentera och diskutera centrala och grundläggande begrepp inom
det arbetsvetenskapliga och vetenskapsteoretiska fältet. Delkursens undervisningsformer utgörs av
föreläsningar, grupparbeten och seminarier.
Innehåll, delkurs 2 - Människan i arbete och arbetets former 7,5 hp
Delkursen omfattar studier av arbetsformer, hur formerna är relaterade till olika kategorier av människor
baserade på exempelvis kön, etnicitet, ålder och utbildningsnivå samt konsekvenserna av dessa
relationer med särskilt beaktande av jämställdhetsfrågor. Genom en orientering i relevant statistik samt
litteratur på området innehåller delkursen både konkreta beskrivningar och teoretiska förklaringsmodeller.
Särskild vikt läggs vid både muntlig och skriftlig presentation. Delkursens undervisningsformer utgörs av
föreläsningar och seminarier.
Innehåll, delkurs 3 - Arbetsvetenskaplig metod 7,5 hp
Delkursen omfattar praktiskt arbete i form av intervju- och enkätstudier. I arbete med studier ingår
formulering av vetenskapliga problem, forskningsprocessens delar, insamling och bearbetning av
kvantitativa och kvalitativa data, olika insamlingstekniker med fokus på enkät och intervjuer,
resultatredovisning, planering av vetenskapliga undersökningar samt artikelsökning och kritisk
granskning av vetenskapliga artiklar. Delkursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, arbete i
grupp och seminarier.
Innehåll, delkurs 4 - Organisation och ledning 7,5 hp
Delkursen innehåller studier av den allmänna organisationsteorins utveckling samt orientering i
modernare teorier, synsätt och modeller för analys. Vidare innehåller delkursen studier om grundläggande
problemområden och begrepp rörande organisatoriska strukturer, organisationsutformning,
verksamhetsledning och förändringsarbete. Genom fallstudier tränar studenten sin förmåga att kritiskt

granska begrepp och teorier. Delkursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar och arbete i grupp
med muntliga och skriftliga redovisningar.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examination, delkurs 1 - Arbetsvetenskaplig introduktion 7,5 hp
Målen för delkurs 1 examineras genom en salstentamen samt genom redovisningar i grupp, både
muntliga och skriftliga.
Examination, delkurs 2 - Människan i arbete och arbetets former 7,5 hp
Målen för delkurs 2 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen samt genom en individuell
muntlig redovisning.
Examination, delkurs 3 - Arbetsvetenskaplig metod 7,5 hp
Målen för delkurs 3 examineras genom en salstentamen samt redovisningar i grupp, både muntliga och
skriftliga.
Examination, delkurs 4 - Organisation och ledning 7,5 hp
Målen för delkurs 4 examineras genom en salstentamen samt redovisningar i grupp, både muntliga och
skriftliga.
Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra en
komplettering för att nå upp till betyget godkänt på enskild examination. Om kompletteringsmöjligheter
ges ska studenterna skriftligen informeras om detta senast vid kursstart. Examinator ska inför
kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

